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1. tími 

Hugstormun: Hvað er trú? 

Lesa bls. 7-11 í Trúarbrögðin okkar 

Forsíða: nemendur teikna trúartáknin 

 

2. tími 

Lesa bls. 12-15 í Trúarbrögðin okkar. Sýna myndir úr bókinni á meðan lesið er. Sjá slóð: 
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3.bekkur\Trúarbrögðin okkar\Myndir úr bókinni 

Verkefni: Skrifa Búddatrú efst á síðuna í verkefna og úrklippubókina. Líma inn mynd af búdda og 

lita. Skrifa neðst Orðakista (6 cm frá botni) og velja sex orð úr orðalistanum um búddatrú. 

 

3. tími 

Lesa bls. 16-22 í Trúarbrögðin okkar. Sýna myndir úr bókinni á meðan lesið er. 

Verkefni: Skrifa Hindúatrú efst á síðuna í verkefna og úrklippubókina. Teikna mynd af Indversku 

fólki baða sig í Ganges á með blýanti. Ath að það sést bara í efrihluta fólksins.  Skrifa neðst Orðakista 

(6 cm frá botni) og velja sex orð úr orðalistanum um hindúatrú. 

 

4. tími 

Lesa bls. 23-26 í Trúarbrögðin okkar. Sýna myndir úr bókinni á meðan lesið er. 

Verkefni: Skrifa Kristin trú efst á síðuna í verkefna og úrklippubókina. Brjóta svart karton saman í 

biblíu, líma  hægri helming niður á miðju á verkefnablað, líma borða niður um leið sem á að liggja á í 

miðju. Klippa út kross á forsíðu og líma niður. Skrifa á hvítt blað: Komdu fram við aðra eins og þú vilt 

að aðrir komi fram við þig.  Vanda skrift og fara með tússlit ofan í. 

 Skrifa neðst Orðakista (6 cm frá botni) og velja sex orð úr orðalistanum um kristna trú. 

 

5. tími 

Lesa bls. 27-31 í Trúarbrögðin okkar. Sýna myndir úr bókinni á meðan lesið er. 

Verkefni: Skrifa Islam efst á síðuna í verkefna og úrklippubókina. Teikna mynd af mosku, bænahúsi 

Islams trúar og lita fallega.  

Skrifa neðst Orðakista (6 cm frá botni) og velja sex orð úr orðalistanum um Islam. 



 

6. tími 

Lesa bls. 32-36 í Trúarbrögðin okkar. Sýna myndir úr bókinni á meðan lesið er. 

Verkefni: Skrifa Gyðingdómur efst á síðuna í verkefna og úrklippubókina.  

Nemendur draga upp mynd af hönd sinni með blýant á blað (mega velja um lituð á A5 blöð), klippa út 

höndina og líma á miðju verkefnablaðs. Skrifa shalom, sem þýðir friður sé með yður inn í höndina. 

Skrifa neðst Orðakista (6 cm frá botni) og velja sex orð úr orðalistanum um Gyðingdóm. 

 

 

 

 


